
Informace z infocentra
Kdo je členem skupiny GSTE a kdo další je v UNESCO?

V únorovém čísle jsme si vysvětlili, co znamená zkratka GSTE. Dnes si představíme evropská lázeňská města, která se 
mezi Slavné lázně Evropy dostala, a která byla pečlivě vybrána z mnoha desítek lázní po celé Evropě. GSTE je potřeba vní-
mat jako jeden celek, tedy „statek“, který je složen z takzvaných „komponent“, v našem případě z 11 předních evropských 
lázeňských měst ze 7 zemí Evropy. Jsou to: Baden bei Wien (Rakousko), Bad Ems, Baden Baden, Bad Kissingen (Německo), 
City of Bath (Velká Británie), Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně (ČR), Montecatini Terme (Itálie), Spa 
(Belgie) a Vichy (Francie). 

N e w s l e t t e r
o cestovním ruchu
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

SOUTĚŽ!!!
Kolik UNESCO památek má na svém kontě Karlovarský kraj?

Své odpovědi zasílejte na email info@marianskelazne.cz vždy do konce 
daného měsíce. 

Výherce únorového čísla: Lada Bečková

Co můžete vyhrát? 
Unikátní sběratelský pohárek GSTE, 
speciální dětský pohárek, sadu mi-
nerálních vod, sadu mariánskolázeň-
ské kosmetiky, prohlídku městem...

Tato města byla na Seznam světového 
dědictví zapsána společně a společně 
také vystupují. Mají společné webové 
stránky (www.greatspatownsofeurope.
eu), společný marketingový plán a jed-
notnou značku. 
Karlovarský kraj se svým západočes-
kým lázeňským trojúhelníkem měl to 
štěstí, že v nominaci na zápis na se-
znam kulturního světového dědictví 
zůstala všechna tři města a náš kraj 
se tak může pyšnit už třemi zápisy na 
světový seznam UNESCO. V kategorii 
„Paměť světa“ je to Kynžvartská da-
guerotypie, která byla zapsána v roce 
2018. Paměť světa je Unesco program 
ochrany a záchrany světového kul-
turního dědictví uchovaného v doku-
mentech (tzv. documentary heritage). 
V kategorii „kulturní dědictví“ byl 
v roce 2019 zapsán Hornický region 
Erzgebirge/Krušnohoří a v roce 2021 
Great Spa Towns of Europe (Slavné 
lázně Evropy). 
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LETOS se koupu V MARIÁNKÁCH
Dostihla vás jarní únava a byli byste rádi, kdyby se zase pro změnu staral někdo o vás? Naplánujte si pár dní volna 
a vyrazte za lázeňskou péčí, kterou jen tak někde nenajdete. Zveme vás do lázní, které v uplynulých dvou stech letech 
léčily tělo, duši i zlomená srdce mnoha významných osobností z celého světa. Přidejte se k nim a přijeďte letos do 
Mariánských Lázní.
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Tradice léčebných terapií, nádherná 
krajina a množství léčivých pramenů – 
to jsou ideální podmínky pro zotavení 
organismu a načerpání nových sil. Mari-
ánské Lázně léčí už svou polohou, která 
nadmořskou výškou 630 m odpovídá 
podhorskému tonizujícímu klimatu. To 
znamená, že je zde intenzivnější UV zá-
ření, nižší barometrický tlak, vyšší obsah 
ozónu a záporných iontů, méně prachu 
a alergenů a lépe se nám okysličuje krev.
Zdejší pramenitá voda pomáhá léčit 
řadu pohybových, trávicích, metabolic-
kých, kožních i nervových potíží. Zatím-
co prameny se využívají při pitných kú-
rách a koupelích, peloidy - tedy rašeliny, 
slatiny a bahna, zase k obkladům a zába-
lům. Přírodní oxid uhličitý, který je v čes-
kém lázeňství naprostou raritou a na-
jdete ho právě v Mariánských Lázních, 
slouží k suchým uhličitým koupelím. 
Taková koupel ve speciálním bazénku, 
kde jste po pás usazeni do přírodního 
plynu CO2, zlepšuje prokrvení těla a má 
velmi příznivý dopad na regeneraci bu-
něk, a tudíž zpomalení procesu stárnutí. 
Pomáhají také masáže, elektroléčba, lé-
čebná tělesná výchova a podle potřeby 
také oxygenoterapie. 
Energii můžete čerpat i na procházkách 
v rozsáhlých okolních lesích, kde nalez-
nete množství pěších tras, ale i cyklotras, 
které vás zavedou k nádherným výhle-

dům na město nebo do divokých míst 
Slavkovského lesa plného mimořád-
ného počtu naučných tras, přírodních 
rezervací a památek. 
Co by to bylo za relax, kdyby chybělo 
něco dobrého. Česká i světová kuchy-

ně, moderní gastronomie i klasika, zá-
žitkové večeře a ta nejlepší vína od nás i 
ze zahraničí. Ochutnejte a pak si zajděte 
třeba na golf! Na nejstarším golfovém 
hřišti v Čechách místní instruktoři naučí 
hrát golf i úplné začátečníky. 

HLEDÁME PRACOVNÍKA INFOCENTRA
Co u nás budete dělat?
 ▪ Přijímat s úsměvem hosty Turistické-
ho informačního centra a představovat 
město Mariánské Lázně a okolí.

 ▪ Využijete cizí jazyky i svou kreativitu, 
budete se podílet na rozvoji cestovní-
ho ruchu v lázeňském městě.

 ▪ Nemine Vás prodej suvenýrů a pláno-
vání výletních tras našich hostů, bude-
te odpovídat na rozličné dotazy.

 ▪ Uvítáme komunikaci na sociálních sí-
tích a zapojení do propagace.

Co od vás očekáváme?
 ▪ Znalost našeho města a kraje.
 ▪ Schopnost domluvit se v cizím jazyce 
NJ, AJ slovem i písmem, RJ slovem.

 ▪ Minimálně středoškolské vzdělání 
(cestovní ruch není podmínkou).

 ▪ Aktivní znalost práce s PC.
 ▪ Zodpovědnost, velmi dobré komuni-
kační schopnosti, iniciativní přístup, 
smysl pro týmovou práci.

Co vám nabízíme?
 ▪ Kreativní a pestrou práci s veřejností 
v Mariánských Lázních.

 ▪ Standardní smlouvu na hlavní pracov-
ní poměr.

 ▪ Příchod nové posily do malého kolekti-
vu přivítáme od května 2022.

Kontaktní osoba pro bližší informace je Barbora Tintěrová.
Životopis zasílejte na e-mai: 

tinterova@kisml.cz.

Tak už vyrážíte? 
Před odjezdem se podívejte 
na nabídku ubytování. 

http://www.marianskelazne.cz
https://www.marianskelazne.cz/mariankyjsousuper/
tinterova@kisml.cz.
https://www.marianskelazne.cz/ubytovani/
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Šťastný lísteček v historickém trolejbusu

Letos Mariánské Lázně slaví 120 let elektrické dopravy. 12. května 1902 totiž vyjela první tramvaj na nově otevře-
nou pouliční elektrickou dráhu. Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. připravuje podle slov jednatele společnosti 
Vladimira Nedvěda k připomínce jubilea několik akcí. 

uniformách. V tuto dobu je rovněž na-
plánováno otevření venkovní výstavy 
na promenádě od sousoší mocnářů 
směrem ke kolonádě. Výstava ukáže 
historii elektrické městské dopravy 
a návštěvníci budou moci zhlédnout 
kolekci unikátních historických foto-
grafií.
Den vozovny
21. května proběhne Den vozovny 
Úšovice, kde se zájemci budou moci 
seznámit se zázemím mariánskolá-
zeňské MHD. V současné době měst-
ská doprava disponuje 8 trolejbusy 
a 5 autobusy. Vystavena bude i techni-
ka pro údržbu trolejbusového vedení 
a historické trolejbusy. 

Od roku 2020 v Mariánských Lázních 
proběhla  modernizace vozového parku, 
ve městě jezdí celkem osm moderních 
trolejbusů vybavených bateriovým po-
honem Škoda 30 Tr od Škody Electric. 
Trolejbus Škoda 30 Tr je dvanáctimet-
rový třídveřový trolejbus, jehož veškerá 
elektrovýzbroj je uložena v kontejneru 
na střeše vozidla. Komfort cestujících 
zvyšuje plná nízkopodlažnost vozidla 
a snazší nástup a výstup pasažérů je 
usnadněn pomocí tzv. kneelingu, kdy se 
trolejbus nakloní až k hraně chodníku. 
Pohodlí při jízdě trolejbusem zlepšuje 
také výkonný systém vytápění i přehled-
ný informační systém.

Prohlídka měnírny
Už 18. března proběhne prohlídka mě-
nírny pro trolejbusovou dráhu. Návštěv-
níci budou mít jedinečnou šanci navští-
vit měnírnu pro trolejbusy ze 60. let 
20. století, jejíž technologie se bude v le-
tošním roce rekonstruovat.
Přednášky
7. a 28. dubna čekají zájemce dvě před-
nášky, první o historii trolejbusové do-
pravy a druhá o budoucnosti elektrické 
městské dopravy. U příležitosti zahájení 
lázeňské sezony (14. a 15. května) bu-
dou mít obyvatelé a návštěvníci města 
možnost projet se po Mariánských Láz-
ních historickými trolejbusy, ve kterých 
budou řidiči a průvodčí v historických  
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Kníže básníků Johann Wolfgang von Goethe

Všestrannost tohoto božského muže až vyráží dech: vedle literárního a básnického díla proslul jako mnohostranný 
vědec, geolog, mineralog, botanik, filolog, sepsal vlastní učení o barvách, v anatomii objevil mezičelistní kůstku 
u člověka, napsal řadu studií o meteorologii, připravoval vědu o tvorbě oblaků. Zajímal se o vše. 

Co dal Goethe do vínku Mariánským 
Lázním?
Goethovy tři letní pobyty v neznámých 
lázničkách kláštera Teplá v Čechách 
vzbudily pozornost u inteligen-
ce, u šlechty, panovníků, měšťanstva 
a všech, které sužovaly různé nemoce. 
Klášter Teplá vynakládal velké úsilí 
na propagaci svých lázní: především 
opat Karel Reitenberger a lázeňský in-
spektor Vendelín Gradl psali o léčivosti 
zdejších vod, rozesílali do evropských 
nemocnic mariánskolázeňské vody. 
Ale přiznejme si, že více než toto úsilí 
kláštera přinesly Mariánským Lázním 
návštěvy jediného muže – starého pána 
Johanna Wolfganga Goetha. Lidé se pta-
li: Opravdu pomáhají vody Goethovi? 
Ano! Zázračně. Goethova víra v léči-
vou sílu Křížového pramene jde od úst 
k ústům. Prý si nechává posílat Křížový 
pramen v džbáncích i do Výmaru. A tak 
díky Goethovi přijíždějí mnozí, velmi 
nemocní, bez ohledu na cestovní tram-
poty, do Mariánských Lázní a s hlubo-
kým přesvědčením o uzdravení se.

Goethův vliv na Mariánské Lázně se 
projevil v mnoha směrech:
1. Povzbuzoval opata Reitenbergera 
a inspektora Gradla k rychlejšímu roz-
voji lázní, k rozesílání minerálních vod, 
k získávání známých osobností jako 
hostů, ale i k trvalému získání zahrad-
níka Skalníka.
2. Ovlivnil doktora Heidlera, aby léčení 
v lázních postavil na moderních názo-
rech a metodách, aby používal nejno-
vější způsoby léčení, objevoval choro-
by, kde minerální vody jsou úspěšné, 
aby hledal a zkoušel nové léčebné pro-
cedury, použití minerálních vod a raše-
liny.
3. Ovlivnil Václava Skalníka, aby se 
zaměřil na parkové úpravy terénu 
v duchu nového anglického stylu, aby 
přednostně budoval příjezdové cesty 
a první ulice; měl vliv na Skalníkovo tr-
valé usídlení se v Mariánských Lázních 
a nepochybně – na jmenování Skalníka 
představeným města.
4. Ovlivnil budovatele svými názory na 
výstavbu nových lázní. Goethe měl vel-

Narodil se 28. srpna 1749 ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Vystudoval práva v Lip-
sku a ve Štrasburku a na pozvání mladého 
vévody Karla Augusta se přestěhoval do 
Výmaru. Zde získal v roce 1779 titul taj-
ného rady, roku 1782 byl povýšen císařem 
Josefem II. do šlechtického stavu. V roce 
1815 byl jmenován ministrem výmarské 
vlády. Od roku 1785 jezdíval do českých 
lázní, kde si léčil své zdravotní potíže. Byly 
to Karlovy Vary, lázně Teplice a Mariánské 
Lázně. Zemřel 22. března 1832 ve Výmaru.
Které jiné město v Čechách by mělo více 
vzpomínat na tohoto muže než Marián-
ské Lázně? Navštívil je čtyřikrát, z toho 
tři pobyty byly letní. Trávil tu dlouhý čas 
(v letech 1812 a 1813 více než sto dnů 
v roce), Mariánské Lázně byly posledním 
místem, odkud odjížděl z Čech naposledy. 
Na této smutné cestě psal Goethovu Elegii, 
které se obecně říká "Mariánskolázeňská". 
Myšlenky k ní se rodily ze zamyšlení nad 
prožitým životem, nad jeho smyslem i blí-
žícím se koncem. Prožil ve Výmaru ještě 
devět let a často vzpomínal na milované 
Mariánské Lázně.
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8. Podobně jednal ve vztazích česko-
-německých, které pociťoval právě 
v Mariánských Lázních, když narazil 
na české názvy obcí a pomístní ná-
zvy v okolí (Goethe si v Mariánských 
Lázních založil malý slovníček, po-
mocí kterého vysvětloval Němcům 
význam českých názvů obcí, vrchů 
a míst. Později si opatřil v Chebu 
česko-německou učebnici, sepsa-
nou Thámem.), nebo když debatoval 
s českými vlastenci, především Jo-
sefem Dobrovským. V národnostní 
otázce zdůrazňoval boj proti nacio-
nalismu.
9. J. W. Goethe zpracoval studie geo-
logické, mineralogické o Marián-
skýcg Lázních a okolí. Prováděl zde 
také denní meteorologická pozoro-
vání.
10. Angažoval se v prohlubování 
vztahů mezi hosty lázní bez ohledu 
na národnost, bez ohledu na nábo-
ženství, využíval k mezinárodnosti 
neutrálních kulturních oborů jako 
hudba, malířství, přírodověda, pře-
devším botanika, geologie, mineralo-
gie, meteorologie. Po Goethově smrti 
stále přijížděli hosté, sice na léčení, 
ale rádi si prohlédli místa, kde Go-
ethe bydlel, kudy chodíval, a znovu 
a znovu poslouchali vyprávění pa-
mětníků, s kým se tu stýkal, čím se 
zabýval.

Co přinesly Mariánské Lázně básníku 
Goethovi?
Na prvním místě to bylo zlepšení Goe-
thova zdravotního stavu vlivem pití 
Křížového pramene. Hned za první 
návštěvy v roce 1820 si město zami-
loval. Popisoval je v dopisech v super-
lativech – s básnickou elegancí a si-
lou svého literárního slohu. Mariánské 
Lázně mu to oplácely za dalších jeho 
pobytů zajímavým způsobem. Goe-
thovo dílo bylo v té době překrýváno 
v Německu tvorbou mladých módních 
literátů. Začalo se psát, že Goethův sloh 
již zastaral, v Německu vypukla široká 
kritika Goethova díla, jejíž kořeny pra-
menily více v závisti než ve faktech. 
V Čechách a v Mariánských Lázních 
stál však Goethe v centru pozornos-
ti. Byl obdivovaným spisovatelem 
a básníkem, filozofem. Představitelé 
českého národního obrození i pre-
monstrátského kláštera, čeští vědci 
i zdejší lázeňští hosté z Čech i z ciziny 
– všichni mu prokazovali upřímnou 
úctu a podivovali se jeho dílu básnic-
kému, literárnímu, vědeckému. Čeští 
vlastenci mu byli vděčni za jeho oprav-
dový zájem o slavné kapitoly historie 
Čech, o český jazyk a o české obrození. 
Goethe v Mariánských Lázních ožil. 
Zdravotně i duchem. Jako by omládl 
– pilně psal deníky, sbíral minerály, 
prováděl meteorologická měření. 
Průběh jeho běžného dne v lázních byl 
pozoruhodný. Vstával velice brzy, ob-
vykle v pět hodin, před snídaní praco-
val, přes den přijímal mnoho návštěv, 
podnikal výlety do okolí, diktoval do-
pisy do Německa, účastnil se večerů 
v lázeňské společnosti, v paláci hraběte 
Klebelsberka, v blízkosti mladičké 
Ulriky Levetzowové. Mariánskými 
Lázněmi prošly generace lázeňských 
hostů a všechny zajímala nesmrtelná 
kapitola z Goethova života - "Goethe 
a Mariánské Lázně". 
Je tomu pomalu 200 let, kdy Goethe 
přijížděl do Mariánských Lázní a sym-
bolicky tu zůstává navždy.

zdroj: Hamelika

ké zkušenosti z Výmaru z doby, kdy byl 
pověřen vévodou, aby vybudoval mo-
derní síť komunikací, kdy řešil ekono-
mické problémy. Odtud pramenil i jeho 
velký zájem o budovatele domů, o pro-
pagaci lázní. Výstavba nových lázní mu 
připomínala jeho mládí, kdy přišel do 
Výmaru a stál před podobnými úkoly.
5. Z Mariánských Lázní ovlivnil ne-
málo počátky české vědy – významné 
byly jeho styky s českými vědci jako 
byl Šternberk, Dobrovský, ale i Purky-
ně. Za své geologické a mineralogické 
studie v západních Čechách byl Goethe 
jmenován čestným členem vlastenec-
kého muzea v Praze.
6. Jako výmarský ministr svými názo-
ry ve věci rozvoje Mariánských Lázní 
ovlivňoval oficiální přední osobnos-
ti – vévody, hrabata, obchodníky, fi-
nanční šéfy, bankéře i vysoké úřed-
níky z Čech. Proto bylo později po 
svržení Reitenbergera nemožné, aby 
klášterní reakce ve své nenávisti k 
lázním zrušila lázně nebo aspoň za-
stavila jejich rozvoj.
7. V Mariánských Lázních rozvíjel 
vztahy katolicko-protestantské, když 
jako protestant jednal s představiteli 
římsko-katolické církve, respektoval 
fungující církevní systém, jak ho po-
zoroval v klášteře Teplá, a s upřímným 
zájmem si nechal vysvětlovat odliš-
nosti tohoto náboženství.
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Mariánky si oblíbili Češi

Podle údajů Českého statistického úřadu přijelo v roce 2021 do Mariánských Lázní 154 636 hostů, z toho 115 225 
hostů bydlelo v lázeňských zařízeních. Ve městě strávili 694 947 nocí s průměrnou délkou pobytu 4,5 noci, u lázeň-
ských zařízení 5 nocí. 

Většina hostů v Mariánských Lázních 
byla českých (114 051 hostů = 74 % 
všech příjezdů) a 73 % z nich se ubyto-
valo v lázeňských zařízeních. Ve městě 
strávili 507 155 nocí, průměrně tedy 
strávili ve městě  4,4 noci, v lázních pak 
5 nocí. Meziročně tvoří nárůst českých 
hostů +30 %. 
Celkově se návštěvnost proti roku 2020 
zlepšila o 6 %, stejně jako počet přenoco-
vání (+5 %). Délka pobytu zůstala stejná. 
Zatímco poměrně výrazně stoupl počet 
příjezdů českých hostů, u zahraničních 
návštěvníků evidujeme naopak 30 % 
pokles. V rámci Karlovarského kraje tvo-
ří návštěvnost Mariánských Lázní 22 % 
všech příjezdů. Více ke statistikám Kar-
lovarského kraje ZDE 
V návštěvnosti zahraničních hostů do-
minuje Německo (82 % všech nerezi-
dentů), ačkoliv celkově našich sousedů 
přijelo meziročně méně (-30 %) násle-
dováno Slovenskem (5 % příjezdů, + 16 
% meziročně)) a Rakouskem (3 % pří-
jezdů, -20 % meziročně). V první desítce 
se tradičně objevuje Polsko, Nizozem-
sko, Francie a další evropské země jako 
Itálie, Španělsko či Bulharsko. Poprvé 
zcela vypadávají asijské země typu Čína 
a Tchaj-Wan. Díky čtvrtému čtvrtletí se 
opět zařazují Izrael, Ukrajina a Rusko. 
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NÁVŠTĚVNOST A PŘENOCOVÁNÍ V HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH  
MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ V ROCE 2021 

 
Podle údajů Českého statistického úřadu přijelo v roce 2021 do Mariánských Lázní 154 636 hostů, 
z toho 115 225 hostů bydlelo v lázeňských zařízeních. Ve městě strávili 694 947 nocí s průměrnou 
délkou pobytu 4,5 noci, u lázeňských zařízení 5 nocí.  
 
Většina hostů v Mariánských Lázních byla českých (114 051 hostů = 74 % všech příjezdů) a 73 % z nich 
se ubytovalo v lázeňských zařízeních. Ve městě strávili 507 155 nocí, průměrně tedy strávili ve městě  
4,4 noci, v lázních pak 5 nocí. Meziročně tvoří nárůst českých hostů +30 %.  
 
Celkově se návštěvnost proti roku 2020 zlepšila o 6 %, stejně jako počet přenocování (+5 %). Délka 
pobytu zůstala stejná. Zatímco poměrně výrazně stoupl počet příjezdů českých hostů, u zahraničních 
návštěvníků evidujeme naopak 30 % pokles. V rámci Karlovarského kraje tvoří návštěvnost 
Mariánských Lázní 22 % všech příjezdů. Vice ke statistikám Karlovarského kraje zde. 
 
V návštěvnosti dominuje Německo (82 % všech nerezidentů), ačkoliv celkově našich sousedů přijelo 
meziročně méně (-30 %) následováno Slovenskem (5 % příjezdů, + 16 % meziročně)) a Rakouskem (3 
% příjezdů, -20 % meziročně). V první desítce se tradičně objevuje Polsko, Nizozemsko, Francie a další 
evropské země jako Itálie, Španělsko či Bulharsko. Poprvé zcela vypadávají asijské země typu Čína a 
Tchaj-Wan. Díky čtvrtému čtvrtletí se opět zařazují Izrael, Ukrajina a Rusko.  
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Kompletní statistiky naleznete ZDE

https://www.marianskelazne.cz/pro-media/statistiky/


Pokud se vydáte z Mariánských Lázní 
směrem k hraničnímu přechodu Roz-
vadov. Po cca 40 km narazíte na hrad 
Přimda, který je již z dálky viditelný. 
Pod ním leží stejnojmenné městečko. 
Můžete se odtud vydat na výlety do 
tajuplného Českého lesa, třeba k zá-
mečku Diana nebo zřícenině kostela sv. 
Apoleny.

Město Přimda
Městečko pod hradem Přimda vás možná 
překvapí tím, že nemá historické cent-
rum: po americkém náletu v dubnu 1945 
na konci druhé světové války byla velká 
část staré Přimdy srovnána se zemí. Na 
náměstí stojí kostel sv. Jiří, najdete tu také 
Městské muzeum. K vidění je například 
staré zemědělské náčiní, sbírka lyží a ly-
žařského vybavení, vojenské památky 
z 1. a 2. světové války nebo železný mete-
orit, nalezený v Kundraticích.

Už jste navštívili?
Hrad Přimda
Zřícenina hradu Přimda stojí na 
vrcholu skalnatého hřebene. První 
zmínka o Přimdě pochází z roku 
1121. Stavebníkem hradu byl sice 
nejspíš německý markrabě Děpolt 
II. z Vohburgu, ale nejpozději od 
roku 1126 patřila Přimda již českým 
panovníkům, jako důležitá pohraniční 
pevnost, která střežila obchodní 
cestu z Prahy a Plzně do Horní Falce. 
Kromě toho sloužila jako královské 
vězení, kde byl nucen pobývat mimo 
jiné i pozdější král Přemysl Otakar 
II. V 15. a 16. století byl hrad často 
dáván do zástavy šlechtickým rodům, 
zejména pánům ze Švamberka. 
Neudržovaný hrad pustl a v 17. století 
již byl neobývanou zříceninou. Z první 
poloviny 12. století zůstala zachována 
mohutná hranolová věž z lomového 
kamene, obložená žulovými kvádry.
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Tichý strážce pohraničních hvozdů...

Železná opona, Pohraniční stráž 
a Český les
Naučná stezka vedoucí k hradu pro-
chází také lyžařským areálem na vý-
chodním úbočí kopce, v centru města 
pak na milovníky vodních radovánek 
čeká malý aquapark. Nenechte si ujít 
výlety do chráněné krajinné oblasti 
Český les a zajděte se podívat třeba 
k rašeliništi Podkovák, ke zřícenině 
kostela sv. Apoleny nebo se po Ko-
lowratově naučné stezce vydejte k lo-
veckému zámečku Diana. Západně 
od Přimdy objevíte rozhlednu Milíře, 
v nedalekém Rozvadově zve k prohlíd-
ce Muzeum železné opony v budově 
bývalé celnice a Muzeum Pohraniční 
stráže.

zdroj: www.kudyznudy.cz

https://www.kudyznudy.cz/
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5.3. – 6.3. 2022 
Zimní stadion

Mistrovství České Republiky 
v krasobruslení žactva

více informací ZDE

Tipy na akce

Provozní doba
březen – říjen 
denně	 9.00	–	12.30,	13.00	-	19.00
listopad – únor 
denně		 9.00	–	12.30,	13.00	-	18.00

Kontakt:
Infocentrum města Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně, 353 01 
tel.: +420 777 338 865 e-mail: info@marianskelazne.cz
www.facebook.com/marianskelazne.cz | www.instagram.com/marianskelazne.cz 
Newsletter	Infocentra	města	Mariánské	Lázně	"Mariánské	Lázně	z	první	ruky"

Další akce naleznete na adrese:  
www.marianskelazne.cz/kalendar/

www.marianskelazne.cz

11.3.2022, 19.30
Společenský dům Casino,

ZSO: Hvězdy v lázních
Abonentní koncert ABO 8

Ludwig van Beethoven:
Leonora č. 3 – předehra
Koncert pro klavír č. 3 c moll op. 37
Symfonie č. 1 C dur op. 21

více informací ZDE

16.3.2022, 17.00
Městská knihovna,

Listování: 
A jak se vám líbím teď?
Představení knihy formou scénického 
čtení

Hrají: Petra Bučková a Pavla Dostálová

více informací ZDE

19.3.2022, 21.00
Club Na Dvorku

Monkey Business
Koncert s dvouhodinovým progra-
mem a DJ´s afterparty

více informací ZDE

http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/krasobruslarska-vanocni-podivana-1/4365/?dateId=22408
https://www.marianskelazne.cz/kalendar/
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/vivat-johann-strau%C3%9F/3996/?dateId=21488
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/listovani/4363/?dateId=22114
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/michal-horak/4019/?dateId=21465

